
ZAPRoSZENIE Do ZŁoŻENIA oFERTY

Zwracam się do Państwa z propozycj4 \ł}'konania dokumentacji projc|rtowo -
kosztorysorvej przcbudowy (rozbudo\l]) u|. svr'. Józcfa i czqśCi ul' Piqknej rv Nolvych
osinach. PIojek| obejmie odcinek c1rogi gnrirrnej na działltach nt 74, 85/].93/2 (częściorvo).
198 (częściowo) oraz na dzilLłkach stanowiąoych poszeŹellia pasa drogorvcgo, a takŹc na
działce 139 (rzeka) i sąsiadujących z nią t.ragrnentac1r działek drogowyclr rv Nowych osinach
o sumarycznej dlugości około 1290 rrr, z punktcm początkotTm przy granicy Z gl.untani \ł'si
Stara Niedziałka. z punktem końcowyn na skrzyżo\łaniu ulic Pięknej i Miodorvcj' W skład
Zanówienia \Ąchodzi Ió\ł'nież Zdplojektowanie Iozbudowy przepustu nad ciekienr wodrrYrn
(działka nr 139). Przewiduje się przeprowadzenie przez Wykonawoę co najmniej jednego
podziału w ramach specusta\T drogowej. W dokumentac.ji nalez)'' u11lieścić ló$'nieŻ plojekt
kanału technologicznego z miejsceln na cztery odrębne przę\ł,ody'
Zanówielie obejnuje uzyskanie \ imieniu inwes|ora decyz.ji zezrvolenie na |ca|iz3cję
inrł'cstycji dl.ogorvcj od stalosty n]iliskiego.

W s,'c,.egńlIlo(ci doLuncnl. 'cir r 'r inna z.rt icrac:
l. projękty budo\Ylanc, projckty rvykonart.cze (po 5 egzenp1aŹy) r,u nrapach uzyskanych

przeZ wykona\ł'cę,
2. operat wodno-prawny,
3' badanie geotechniczne grun|ów,
4. zczryolcnie na rcal izacjq inlrcstycji drogowcj,
5' prucdniary i kosztoĄ''sy (po 2 cgzenp1aŹe)'
6' szczegó}owe specyfikacje techrricznc rł'ykonania i odbioru robót (po 2 egzenplarze).
7' stałq orgarrizację ruchll (po 2 egzemplarze),

oprócz rvctsji papicrowcj cały koniplct dokumentacji naleŻy w'vkonać w \\'e|sji elek1lonlcznej
na płycie CD, z możliwością kopiowania w formacie PDl- olaz w lb r,tacie edytowali-Yn w

Mińsk Mazorviecki. dnia l4'01.20] 6

programach do kosztol.yso\ł,anla J cgzcmplarz.

przebudowę lub rozlrudou'ę drogi (co rnusi jednozrracznie rt.ynikać z do

PoniŻej przedstawiono chalak|erystykę drogi objętej pvedmio|em zalllówienia:
Pla o\\'fuu jest przebudowa i rozbudowa drogi o szerokości pasa dlogowego ok' 8-10 m' o
lawicrzchni Źrł'irowo-tłuczniort'cj na cllogę o nau,icrzchni bitlrm iczl'tc.j' Przcrt'idujc siq
$ykonanic projcktu dlogi o szcrokości nawictzclrni 5 nr, o konstl-ukcj i .jak dla katcgorii ruchu
KIl-l, z poboczami z pospółki, zę zjazdami o nawielzchni z kruszvrva naturalnepo iz
odwodnicniem powierzchnio\Ąrym' Na odcinku od działlt i nr 78' l l  do działlr i nr'2718 należy
Zaplojektować chodnik dla pieszyclr o szerokości 1,25 nr'

Z zakrcsu infrastruktury technicznej we \ł,skazanyn, docelowyIrr pasie drogorv1 ll rł 1stęptlj<:
sieć lvodoci4gou'a, sieć kanalizacji sanitamej. sieć |elekorDunikacina. napo\Ą,ieuzna sieć
elektro13nęrgętyozna'

Urr'aga: Wraz z ofertq wykonawca winien plzedstawić lelćIencje lub dokunent'v
.óq,'noważne potwicrdzajqce rzetelne wykonanie w ciągll os|a|nich 3 ]at co tlajn iej trzec],l
nicualcżnych dokumentacji projelitorł'ych. obejmującyr-h lv srvym główrr'vm fakresie bLldorlę.

wafiości minimum 10.000 zł każda'
\\') o



Termin wykonania opracowania i przekazania zezwolenia na ręalizację inwestycji drogowej:
30 września 2016 r.
Kl}'teńum oceny ofeń: cena.

Termin i miejsce składania ofeń: 2I.0l.20|6 r. do godz. 10.00' Urząd Gminy Mńsk
Mazowiecki, w pok. nr 10, fax f5 '756-25-00 lub na a&es e-mail
drogowiec@minskmazowiecki.pl' osobą upoważnioną do kontaktów i udzielania wszelkich
wyjaśnień jest Zastępca wójta Radosław Lęgat' tęl. 25,| 56.25.00 .


